PROIECT L.A.K.I.

RO-0042

A. PREZENTARE GENERALĂ:
A.1. Denumire Proiect
A.2. Valoare Proiect
A.3. Termen de finalizare
A.4. Obiectivele Proiectului
A.5. Beneficii generale

A.1. DENUMIRE PROIECT
 Denumire completă:
Land Administration Knowledge Improvement

(Îmbunătăţirea cunoştinţelor de administrare a
terenurilor)
 Acronim:

- L.A.K.I. -

A.2. VALOARE PROIECT
Valoare totală: 1.880.000 Euro din
care:
 51,06 % finanţare din fondurile
Mecanismului Financiar al Spaţiului
Economic European
 48,94 % finanţare de la bugetul de
stat

A.3. TERMENUL DE FINALIZARE A
PROIECTULUI
Termenul final de implementare a
Proiectului este 30 Aprilie 2012

A.4. OBIECTIVELE MAJORE ALE
PROIECTULUI
 Consolidarea capacităţii ANCPI de a produce informaţii geografice atât pentru uzul intern cât şi pentru

a satisface cerinţele legate de Directiva INSPIRE a UE prin stabilirea platformei pentru înfiinţarea
AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE CARTOGRAFIE.

Îmbunătăţirea capacităţii ANCPI de a întreprinde studii şi cercetări, cu precădere în domeniul geodeziei
primare şi al serviciilor de poziţionare în vederea înfiinţării CENTRULUI DE STUDII al ANCPI –
compartiment în cadrul ANCPI.

Sporirea capacităţii ANCPI de a instrui permanent personalul propriu prin înfiinţarea CENTRULUI DE
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ al ANCPI – compartiment în cadrul ANCPI.

A.5. BENEFICII GENERALE
 Proiectul va furniza o bază solidă (instituţională, juridică şi tehnică) pentru o piaţă a terenurilor sigure şi
planificarea teritoriului, cu accent pe interoperabilitate, astfel încât nevoile diferiţilor clienţi, cu diferite sisteme
de operare să poată fi îndeplinite;
 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de ANCPI, modernizarea şi diversificarea acestora;
 Un mai bun acces al publicului la informaţie şi de asemenea, îmbunătăţirea transparenţei în procesele de
administrare a terenurilor;
 Impact pozitiv asupra dezvoltării sociale, contribuind la creşterea calităţii serviciilor ANCPI puse la dispoziţia
publicului larg. În plus, aceasta va stimula dialogul social între instituţiile guvernamentale şi societatea civilă,
precum şi între angajaţii ANCPI şi instituţiile indirect implicate în procesele de planificare teritorială (notari,
instituţiile bancare, etc).
 Îmbunătăţirea sistemului geodezic de referinţă de bază al României, astfel încât acesta să respecte
standardele europene şi să faciliteze utilizarea eficientă a poziţionării satelitare, precum şi să analizeze cum ar
putea ANCPI să organizeze mai bine activităţile sale de studii şi cercetare.

B. DOCUMENTELE PROIECTULUI
 Acordul de grant nr. RO 0042 ‐ GAE – 00087 – E
– V2 – EEA FM, încheiat între Comitetul
Mecanismului Financiar al SEE şi Ministerul
Economiei şi Finanțelor

 Contractul de implementare nr.31/RO
0042/22.12.2009

C. PROCEDURI DE ACHIZIŢIE
hLp://www.ancpi.ro/pages/home.php ‐ Anunț website ANCPI demarare procedură
de atribuire a contractelor de consultanță. Documentația de atribuire în limba engleză
ataşată.
hLp://www.e‐licitaOe.ro/Public/Common/NoOce/CNoOce/CNoOceView.aspx ‐ Anunț
de parDcipare procedură Licitație deschisă pentru atribuirea contractelor de servicii de
consultanță (înﬁințarea Autorității Naționale de Cartograﬁe şi Centrului de Studii)
hLp://www.e‐licitaOe.ro/Public/Common/NoOce/CNoOce/CNoOceView.aspx ‐ Anunț
de parDcipare procedură Licitație deschisă pentru atribuirea contractului de servicii de
consultanță (înﬁințarea Centrului de PregăDre Profesională
hLp://www.e‐licitaOe.ro/PUBLIC/RFQ/RFQInvitaOon/RFQInvitaOonView.aspx ‐
Invitație de parDcipare procedură Cerere de oferte pentru atribuirea contractului de
servicii realizare campanie publicitară (de informare)

D. UTILE
hLp://www.asistentasee.fonduri‐ue.ro/ ‐ Punct Național de Contact
hLp://www.eeagrants.org/ ‐ Informații despre grant‐urile acordate de
Mecanismul Financiar al EEA
hLp://www.eeagrants.org/id/13?
act=search&numprpage=10&page=0&country=Romania&mainsector=Hu
man+resource+development&subsector=all&funds=all&freetext=Free
+text&casenumber=Case+number – Informații despre Proiectul LAKI
hLp://www.norvegia.ro/ ‐ Ambasada Norvegiei

E. CONTACT
Promotor de Proiect:
Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Derulare Proiect:
Direcția Cooperare Internațională şi Achiziții
Daniela PĂLĂNGEAN – Director / Manager de Proiect
Date de contact: Splaiul Independenței, nr.202A, etaj 10, camera 27, sector 6, BucureşO,
România
Tel/Fax: 021.315.25.20
E‐mail: daniela.palangean@ancpi.ro
Website: www.ancpi.ro

